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مسار التصدير



السجل التجاري لدى الجماركتسجيل إعداد ميزانية التصدير .اختيار الزبون وإتقان المنتوج

بيع المنتوجالتفاوض على عقد األداءاختيار البنك وطريقة 

شروطكواختيار 

بائعإعداد الوثائق الخاصة بال
تزام بالصرف األجنبيلإعداد اال لد لباللوجيستيكومقاربة التوجيه 

الزبون المستورد للبضائع

التصديرمراحل مسار 



السجل التجاري لدى الجماركإدراج :المرحلة االولى

درهما20فئة من بريديطابع 

، النسخة األصلية من السجل “أو ج7نموذج ”وثيقة تسمى 

(أشهر3مند سحبها ال تتعدى المدة)التجاري 

مند المدة)عليهانسخة من المعرف الضريبي مصادق 

(أشهر3سحبها ال تتعدى 

نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية 

لمسير المقاولة

يععليه ختم وتوقلدى إدارة الجمارك تسجيلطلب 

مسير المقاولة

نسخة من النظام األساسي للشركة
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اختيار البضاعة والعثور على

ر المورد الذي سيحترم أكثر دفت

قة السعر، الجودة، مطاب)تحمالتك 

...(المنتوج،

اختيار المورد مسألة مهمة 

أيضا فيما يخص العالمة 

التي يمثلها

المنتوجاختيار الزبون وإتقان  :الثانيةالمرحلة 



إعداد ميزانية التصدير :الثالثةالمرحلة 

سعر 

تكلفة 
البضاعة

الهامش 

التجاري

سعر البيع 

في التراب 
الوطني



اختيار البنك وطريقة األداء :المرحلة الرابعة

يلعب البنك، على مستوى التجارة الدولية، 

دور المكلف باألداء وضامنه، وتسمى طريقة 

الموثقالعمل باالعتماد 

البنك هو العملية التي يتعهد من خاللها الموثقاالعتماد 

بناء على الطلب وبالنيابة عن الزبون المصدر، 

،(مستفيد)المستورد، بدفع مبلغ معين إلى مصدر ثالث 

تقديم مقابل في غضون أجل محدد، عبر بنك وسيط 

وثائق صحيحة تبرر قيمة وشحن البضائع



التفاوض على عقد الشراء الخاص بك :المرحلة الخامسة

واختيار شروطك

األعمال السابقة التسليم المجاني 
ظهرالتسليم على 

السفينة 

EXW 
Ex Works

FCA 
Free Carrier

FOB 
Free on 
Board

التكلفة والشحن 
التسليمواجب 

في المكان

CFR 
Cost and 
Freight

DAP 
Delivered
At Place



بائعإعداد الوثائق الخاصة بال:السادسةالمرحلة 

الفاتورة 
التجارية

قائمة 
التعبئة

سند 
الشحن

شهادة 
المنشأ



تزام بالصرف األجنبيلإعداد اال :المرحلة السابعة

ائع أن ينتج عن أي تصدير للبضينبغي 

إعداد ودعم التصريح الجمركي، وسند 

لة للتصدير من شأنه إعادة القيمة المقاب

بعملة سعر البضاعة وعند االقتضاء 
.  المرور عن طريق الجمارك

ة ويجب أن تكون سندات التصدير مطابق

للنموذج المطلوب الذي قد يكون حسب 
أو بالصرف األجنبي،التزاما  :إماالحالة 

.رخصة تصدير

وال تخضع سندات االستيراد 

االلتزام بالصرف األجنبي )

لتأشيرة ( ورخصة التصدير

ااألبناك الوسيطة المعترف به

ر االلتزام  ويوقع المصدِّ

لَّم بالصرف األجنبي، بينما ُتس

رخصة التصدير من طرف 

الوزارة المكلفة بالتجارة 
الخارجية



النقل الجوي

الدوليالطرقيالنقل

النقل البحري

لد الزبون لباللوجيستيكوالتوجيه مقاربة  :الثامنةالمرحلة 

المستورد للبضائع


